
REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ 

 

Temat pracy: Animacja inspirowana opowiadaniem pt. "Metzengerstein"  

   autorstwa Edgara  Allana Poe. 

Autor: Paulina Rejdak  

Promotor: dr hab. Bogdan Król 

Kategorie: animacja 

Słowa kluczowe: animacja, 2d, wycinankowa 

 

1. Cel i podstawowe założenia  

 Celem pracy było stworzenie ciekawej animacji oraz  próba  połączenia wszystkich 

inspiracji w spójną całość. Postanowiłam też połączyć wszystko z moim zamiłowaniem do 

koni i jeździectwa, sięgającym czasów dzieciństwa. Wybór techniki również był dość prosty, 

ponieważ we wcześniejszych semestrach zaprojektowałam okładkę i kilka ilustracji do 

opowiadań E.A.Poe. W tej pracy także zastosowałam rysunek czarno-biały tuszem i 

cienkopisami, który był skanowany i obrabiany w programach graficznych. 

2. Realizacja projektu 

Mając zgromadzony materiał w postaci inspiracji literackich, graficznych oraz 

animacyjnych, mogłam przystąpić do pracy nad własnym projektem.  

Opracowałam sobie plan pracy, aby cały proces przebiegał sprawnie. Zaczęłam od 

narysowania storyboardu i zaprojektowania wyglądu postaci. Jednocześnie powstawały 

pierwsze szkice planów i concept-arty. Użyłam ostatecznie czterech programów: Adobe 

Illustrator i Adobe Photoshop do obrabiania rysunków,  After Effects do animowania postaci i 

Adobe Premiere do złożenia wszystkiego w całość i dodania dźwięku.  

 Proces tworzenia animacji pt. "Metzengerstein" był trudniejszy niż początkowo 

przypuszczałam. Wymagał ode mnie wytrzymałości i dużej konsekwencji w działaniu  

Efekt końcowy jest dla mnie bardzo zadawalający. Myślę, że animacja dobrze oddaje 

klimat opowiadania Edgara Allana Poe. 

3. Efekt końcowy - gotowa animacja 

3.1. Krótka charakterystyka 

 Animacja składa się z ciągu chronologicznie następujących po sobie zdarzeń. Starałam 

się zaprojektować poszczególne ujęcia w taki sposób, aby ukazywały ciąg ruchów. Było to 

ważne zwłaszcza w momentach gdy ujęcia zmieniają się z przybliżenia na bohatera - do planu 

ogólnego. Aby uczynić animację przyjemną do oglądania i przykuć uwagę, starałam się dbać 



o jak najwięcej szczegółów, dzięki temu przedstawiony świat staje się bardziej żywy i 

wiarygodny.  

 Ostatecznie animacja trwa około 3 minut i 20 sekund,  została zrealizowana w 

standardzie 4:3 - popularnym w czasach kina niemego. 

 

3.2. Scenariusz i storyboard 

 Inspiracją do scenariusza było opowiadanie pt. "Metzengerstein" Autorstwa E.A.Poe. Nie ma 

w nim dialogów, dlatego zdecydowałam się zastosować plansze tekstowe, mające za zadanie objaśnić 

fabułę i pomóc zrozumieć niektóre wydarzenia. To kolejne nawiązanie do czasów kina niemego. 

 Mając przygotowany scenariusz mogłam przystąpić do projektowania postaci, planów i 

storyboardu. Nie jest on bardzo szczegółowy: zaznaczyłam w nim kierunki ruchu postaci       i kamery, 

pomógł mi także uporządkować chronologicznie gotowe sceny i sporządzić plan pracy nad animacją. 

Równocześnie powstawały pierwsze szkice postaci i planów. 



 

3.3. Projekty postaci 

 Projekty postaci powstały chyba najszybciej i najsprawniej ze wszystkich elementów 

animacji. Na początku  powstały czarne sylwetki (Rys.11), które ułożyłam z kilku części w 

taki sposób, aby można było płynnie animować każdy ruch. Wszystko było na początku 

ręcznie rysowane, następnie skanowane i obrysowywane przy pomocy narzędzia pióra             

w programie Adobe Illustrator.  

 W przypadku postaci Wilhelma elementy takie jak szczegóły płaszcza czy białe 

spodnie zostały dodane po to aby postać pasowała do otoczenia. Mimika twarzy ogranicza się 

jedynie do ruchu brwi w scenach zbliżenia na twarz. Postać Wilhelma złożona jest z 19 

części. 



  

 

 Z czasem, gdy przystąpiłam już do etapu animowania postaci, pojawiła się 

konieczność wymieniania dłoni postaci. Stasowałam więc w zależności od potrzeby trzy 

modele dłoni w różnych pozach   

 

 

 Na podobnej zasadzie stworzona została sylwetka konia. Chciałam aby była 

demoniczna, tajemnicza, budziła jednocześnie grozę , podziw i niepokój. Głowa ma ostry 

kształt, szyja jest szlachetnie wygięta, przód masywny, nogi długie i cienkie. Czarną sylwetkę 

uzupełnia tylko białe oko.  



 

 Ostatecznie koń składał się z 21 elementów. Każdy z nich został umieszczony w 

programie na osobnej warstwie, co ułatwiło importowanie go programu After Effects.  

3.4. PROJEKTY PLANÓW  

 Akcja animacji rozgrywa się na dwóch planach: w komnacie hrabiego Wilhelma 

Metzengersteina oraz na zewnątrz, w dolinie między dwoma zamkami zwaśnionych rodów. 

 

 Komnata ma dość surowy, barokowy wystrój. Poszczególne elementy były osobno 

ręcznie rysowane, skanowane i zamieniane na krzywe w programie Adobe Illustrator.  

       Na ścianach znajdują się obrazy podkreślające przepych i bogactwo 

Metzengersteinów. Wśród nich znajduje się najważniejszy i największy obraz z czarnym 

koniem Przedstawia on scenę w której przodek hrabiego strąca z konia za pomocą włóczni 

swojego wroga z rodu Berlifitzingów.  

 W przypadku drugiego planu rażenie przestrzeni starałam się uzyskać poprzez 

odpowiednie rozmieszczenie drzew, zgodne z perspektywą, a także poprzez umieszczenie 

powoli przesuwających się chmur na niebie.  



 

3.5.  TECHNIKA ANIMOWANIA 

 Postacie przygotowane do animowania w programie Adobe Illustrator importowane 

były do programu After Efffect i tam też animowane. Automatycznie utworzyły mi się 

kompozycja, w której poszczególne elementy postaci były już na osobnych warstwach. 

Znalazłam w internecie animowany plik graficzny, na którym widać postać jeźdźca i konia. 

Umieściłam ją w kompozycji zawierającej elementy postaci. Następnie ułożyłam sylwetkę w 

taki sam sposób jaką pozę miał aktualnie koń na grafice. To była pierwsza klatka kluczowa 

kolejne układałam w podobny sposób. W przypadku animowania postaci, sama nagrywałam 

filmiki, na których odtwarzałam poszczególne ruchy np. wstawanie z krzesła, kucanie, 

wymach laską czy picie. Gotowe kompozycje zawierające postacie, umieszczałam w 

odpowiednim otoczeniu i dostosowywałam jej wielkość.  

  



 Niektóre animacje mogłam użyć w kilku ujęciach (np. galop przez las na planie 

ogólnym, a potem zbliżenia na Wilhelma - wystarczyło tylko odpowiednio wykadrować 

postać). Tak było także w przypadku ognia. Skorzystałam tutaj z innej techniki - animacji 

rysunkowej - komputerowej. Animacja ognia składała się  z 15 osobnych rysunków.  

 

 

3.6 UDŹWIĘKOWIENIE I POSTPRODUKCJA 

 Mając mniej więcej połowę gotowych ujęć, zaczęłam składać całość w programie 

Adobe Premiere.  

 

 Idealnym tłem muzycznym do animacji okazała się muzyka grana na klawesynie. 

Wykorzystane przeze mnie utwory zostały skomponowane przez Johanna Sebastiana Bacha, 

niemieckiego kompozytora i organistę epoki.   



 Oprócz muzyki granej na klawesynie, dodałam także dźwięki ściśle powiązane  z 

ruchem postaci: odgłosy kroków Wilhelma, konia, trzaskanie ognia w kominku, wybuch i 

pożar zamku. Dodanie efektów dźwiękowych ożywiło plany i sprawiło, że całość stała się 

ciekawsza w odbiorze. 

4.  Informacja o przeznaczeniu animacji 

 Stworzona animacja stworzona jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Mam  

nadzieję, że spodoba się także miłośnikom twórczości Edgara Allana Poe i literatury grozy. 

 


